
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 9 den 18. december 2014. 

 

Til stede: 

 Per H. Nielsen 

 Bøgild B. Christensen.  

Kurt Christiansen 

 Torsten N. Thomsen 

 Jørgen Westergren 

Evan Toft Pedersen 

  

Fraværende med afbud: 

Mette Steenberg Glyø 

 

 

Godkendelse af referat nr. 8. 20. november 2014 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 

 
I aften havde vi besøg af Roy Christiansen med frue som har søgt om aktivt medlemskab i klubben. De har i 

en Maxi 77, som i dag ligger i Vestre Bådelaug. De bor i Nørresundby og har 3 børn på hhv 15, 20 og 25 år. 

Efter en gennemgang af klubben, blev de tilbudt en plads til båden. Vi forventer de kommer til klubben til 

foråret. 

 

Siden sidst og klubbens drift 

 
Indbrud - Der har været indbrud i juniorafdelingen den 27. november. Ved indbruddet blev der stjålet tre 

påhængsmotorer samt ødelagt lås og forårsaget skader på selve døren. Indbruddet er naturligvis meldt til 

politiet. 

Strøm – Der er fulgt op på monteringen af bimålere jfr referat nr 8. 20. november. Tilbagemeldingen er at 

disse målere kan forventes monteret i begyndelsen af det nye år. 

Bestyrelsen har besluttet at stømmen til varmen i klubhuset afbrydes i hovedtavlen, da styringen ikke 

fungerer optimalt. Er der behov for at varme lokalet op, skal der tændes for strømmen i hovedtavlen mærket 

”Varme – store lokale”.  

Formanden vil varetage opgaven med at sørge for at holde huset frostfrit i det tilfælde temperaturen falder 

yderligere. 

 

Elmålere - Aflæsning af egne elmålere skal foretages i perioden mellem 1. februar og 1. marts 2015. Der vil 

være indberetningsskema tilgængelig på døren ind til bestyrelseslokalet. Skemaet udfyldes og lægges i 

postkassen ved bestyrelseslokalet.  

 

Kaffeautomat – Det er besluttet at nedtage kaffeautomaten i klublokalet, da den anses for dyr i drift i 

forhold til, hvor lidt den bliver brugt. Der kan fortsat brygges kaffe i køkkenet. 

 

 

Nye Projekter 
For nuværende ikke nogen nye projekter på bedding. 



 

 

Økonomi 

 
I forbindelse med fraværende kasserer på aftenens møde, er der ikke noget nyt på dette punkt.  

 

Juniorafdelingen  

 
Der er ansøgt om midler hos Nordea som i øjeblikket har uddeling af julelegater. Vi håber på at få midler til 

indkøb af ny påhængsmotor  

 

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22. januar 2014 

 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


